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Material number 0 601 58F 000 0 601 58F 003

EAN 3165140602839 3165140875196

Número Baretool 3601E8F000 3601E8F001

1 lâmina de serra ✓

2 lâminas de serra vertical T 144 D, 
Speed for Wood 
número de encomenda, conjunto de 3 
unidades 2 608 630 560

✓

Chave sextavada interior WAF 5 
ref.ª 1 907 950 006

✓ ✓

Mala de transporte ✓ ✓

Proteção contra o arranque de aparas 
ref.ª 2 601 016 065

✓ ✓

Sistema de aspiração 
ref.ª 1 619 P07 167

✓ ✓

Tensão, elétrica 230.0 V 230.0 V
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Dados técnicos

Potência absorvida 650 W

Número de cursos em vazio 500 – 3.100 c.p.m.

Peso 2,6 kg

Comprimento do cabo 2.5 m

Altura de curso 26 mm

Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira 90 mm

Profundidade de corte em alumínio 20 mm

Profundidade de corte em aço não ligado 10 mm

Produtos associados

Componentes do sistema Dust Special ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 84 dB(A)

Nível de potência sonora 95 dB(A)

Incerteza K 1.5 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 84 dB(A); nível de 
potência sonora 95 dB(A). 
Incerteza K= 1,5 dB.

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Máximo conforto na classe mais baixa

Benefícios para usuário
Parceiro fiável para uma utilização no dia a dia

Grande conforto com o sistema SDS da Bosch, o sistema de substituição da lâmina de serra, simples e sem chave

Potente motor de 650 W para um avanço rápido do trabalho

Mais vantagens
Sistema de fixação da lâmina de serra melhorado, para uma elevada precisão de corte

Placa base em aço reforçada e resistente a deformações

Impressionante estabilidade de marcha ao serrar para obter os melhores resultados e um trabalho sem esforço

Movimento pendular de 4 escalões para cortes sem lascar a madeira

Eletrónica de regulação para trabalhar em função do material

Função de sopro para uma visão desimpedida; desligável para uma aspiração de pó eficaz


